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RO 3123

Hey lieve RO3123’ertjes,

Dit jaar draait alles rond sprookjes! Elke maand gaan wij het aan om samen met jullie een nieuw
sprookje te ontdekken! Wij kijken alvast super hard uit naar het komende jaar en we hopen dat we
veel mooie momenten en plezier zullen maken samen met jullie!

Zoals jullie al konden lezen in het informatiekapke zijn wij ( Caitlyn & Heleen) jullie leiding dit jaar &
daar kijken we heel erg hard naar uit!
Veel liefs,
Caitlyn & Heleen
21 september: 14h-17h, lokaal.
14 september: 14h-17h, lokaal.

Vandaag gaan we dansen,
feesten en plezier maken!
Vestjeskermis wordt omgetoverd
tot een prachtige kinderdisco!
JOEPIE! Uiteraard gaan wij daar
langs voor een fantastische
middag te beleven.

28 september: 14h-17h, lokaal.

Vandaag gaan we testen of jullie
je sprookjes echt zo goed kennen
als jullie denken! Kom zeker met
ons meespelen om je van je beste
en stoerste roodkapjes-kant te
laten zien!

Wij hebben een verassing voor jullie
… Wij gaan vandaag iets doen dat
jullie waarschijnlijk nog nooit hebben
gedaan. Ben je benieuwd wat dat is?
Kom dan zeker langs vandaag en
vergeet je vuile kleren niet aan te
doen!

5 oktober : geen vergadering
12 oktober: 14h-17h, lokaal.
Vandaag is het geen vergadering.
De leiding neemt een dagje rust .
Maar we kunnen wel geen 2
zaterdagen zonder al jullie vrolijke
gezichtjes dus we hopen jullie
volgende week terug te zien!

19 oktober: 14h-17h,
lokaal.

Jullie kennen waarschijnlijk
wel al die verschillende
prinsessen uit al die
sprookjes! Vandaag
verwachten wij jullie
verkleed als jouw favoriete
prinses!

Trek je stapschoenen maar aan
want wij gaan naar het bos! Dit
is de perfecte vergadering om te
testen of jullie goede
sprookjeshelden zouden zijn!

26 oktober: 14h-17h, lokaal.

Het is bijna Halloween… Misschien is het tijd
voor is een spannend spel te spelen. Wat
denken jullie, durven jullie het aan om alle
spannende obstakels aan te gaan voor jullie bij
Belle geraken?

RO 456

Geef acht! Beste Ro 456’s het nieuwe KSA-jaar begint weer en dat betekend nieuwe leiding, nieuwe
leden & veel nieuwe spelen! Dit jaar laten we zien dat we echte stoere meiden zijn. We trekken naar
de bossen, we zorgen voor onszelf en leren vuur maken. Maar het belangrijkste is dat we ons
amuseren en veel vriendinnen maken! Hieronder vind je alvast wat we gaan doen in September en
Oktober. Wij kijken er al naar uit!
.

Zaterdag 14 September: 14u-17u
Kinderdisco
We hebben gehoord dat er iets te
doen is in Waasmunster. Omdat wij
meiden van de wereld zijn, willen we
dat toch graag eens gaan bekijken. Het
wordt een middag vol animatie en
misschien win je ook een prijs.

Zaterdag 21 September: 14u-17u Bosspel
We laten er geen gras over groeien.
Vandaag trekken we het bos in en gaan
we kijken hoe jullie sluip en vang
technieken zijn. Doe zeker speelkleren en
dichte schoenen aan.

Zaterdag 28 September: 14u-17u
Verfspel
De soldaten in het leger verdienen hun
strepen niet zomaar. Hiervoor worden
serieuze opdrachten gedaan. Wij gaan
vandaag onze strepen verdienen en dat
bedoelen we letterlijk. Het zou kunnen
dat er verf op jullie kleren komt! Doe
maar vuile kleren aan!

Dit is alvast om jullie zoektalent te trainen. Je gaat het dit jaar zeker nog nodig hebben! Wie zoekt,
die vindt! 😉

Zaterdag 5 Oktober: GEEN VERGADERING!
Vandaag heeft het leger een opleidingsdag en
wij gaan er naar toe. We zullen goed opletten
zodat we jullie alles kunnen leren. Tot volgende
week!!

Zaterdag 12 oktober: Knutselen
Het is vandaag heel rustig op de
kazerne! Omdat soldaten zich niet
graag vervelen hebben ze iets
bedacht. De kazerne ziet er toch
maar wat saai uit en daarom gaan
ze deze samen versieren. Heb je
thuis dingen liggen die eigenlijk
weg mogen maar wel mooi zouden
zijn in ons lokaal, dan mag je deze
zeker meebrengen!

Zaterdag 19 oktober: Vriendinnetjesdag!
Ohja, vandaag komen de andere legers bij ons op bezoek!
We laten ons van onze beste kant zien. We gaan stoere
spelletjes spelen en strijden tegen elkaar. Om zo’n groot
spel te spelen hebben we natuurlijk veel mensen nodig.
Heb je nog een vriendin die ons zou kunnen komen helpen
vandaag? Ben ze gerust mee, zo zijn we met meer om te
spelen.

Zaterdag 26 oktober: 14u-17u stadsspel
Vandaag trekken we de wijde wereld in! We nemen
de bus naar een grotere stad. We gaan eens kijken
wat er daar allemaal te beleven valt, want we hebben
het een beetje gezien in Waasmunster. Doe zeker
allemaal jullie hemd aan zodat goed zichtbaar zijn!

JIM

07/09: STARTDAG 10U
tot 17u
Vandaag is het de 1ste
activiteit van het jaar
en dat wordt meteen
een KNALLER want wij
trekken erop uit naar
Hawaï

14/09: 14u tot 17u
Hippies zijn graag in de
natuur dus ik denk dat we
vandaag eens een
wandeling gaan maken en
wat bomen gaan opzoeken


21/09: 14u tot 17u
Hippies leven altijd samen
met anderen en haten het
om alleen te zijn dus vandaag
draait alles om samenwerken
en de band te versterken!
Zodat we één grote familie
worden

28/09: GEEN KSA
Vandaag nemen de
hippies een echte
chilldag om van hun
laatste dag op Hawaï
te genieten!

Nadat we Hawaï hebben verkend, trekken we erop uit naar Rusland! We gaan de Tsaar gaan bezoeken en de
cultuur gaan opsnuiven. Misschien een potje Russian Roulette als we tijd hebben.

05/10: GEEN KSA
We beginnen de maand oktober vrij rustig dus
vandaag mogen we nog beetje relaxen en vanaf
volgende week vliegen we er terug in!

12/10: 14u tot 17u
Vandaag gaan we ons goed
inburgeren in Rusland! Onbekend
land, onbekend terrein en het
hippievolk is heel nieuwsgierig dus
vandaag willen we zoveel mogelijk
te weten komen! 

26/10: 14u tot 17u

19/10: 19u tot 21u
Vorige week was het drukke dag dus nu een chill avond
samen met de Russen

De Russische maffia hebben ons
gevonden en willen ons hier weg!
Om te kunnen ontsnappen uit
Rusland moeten we een belangrijke
code kraken…. Zullen we het
redden??

Contactgegevens van de leiding:
RO 3123:
Caitlyn Crew - 0468 18 71 28
Heleen Baert - 0468 16 60 09

RO 456:
Lien Seghers - 0470 83 70 81
Astrid Fonteyn – 0479 37 26 13

JIM:
Lore Hofman - 0473 60 97 74
Finley De Schepper - 0470 05 32 98

Groepsleiding
Jetse Van Houte - 0474 33 23 09
Finley De Schepper - 0470 05 32 98
Eline Geers - 0472 60 25 78

Mail: hoofdleiding@ksaroodkapkeswaasmunster.be

